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Møtereferat 

SMU 

 

 

Til stede: Ketil Olsen(Ansatt), Rune Byre Gåsemyr(ledelsen), , Embla Ueland(8a), Frida 

Liholm Strøm(8), Ine Martinsen(Fau), 

Frafall:  

Møtegruppe: Skolemiljøutvalget (SMU) 

Møtested: 1.etg. i hallen 

Møtetid: Mandag 09.01.17 kl. 16.30 

Referent: Rune Byre Gåsemyr 

 

  

1/17 Godkjenning av referat og innkalling  

Begge to ble godkjent uten invendinger. 

 

2/17 Informasjon fra ledelsen 

 Refleksaksjon ble gjenomført med de samme etablerte reglene. Ungdomstrinnet har 

fra i år sammme regler som barnetrinnet. I tillegg tas det en stikkprøve kontroll etter 

selve aksjonen. 

 Jubilumskomite blir etablert.Skolens 60 årsjubileum feires til høsten istedenfor 

kuluke. 

 Åpen hall er et tiltak på ungdomsskolen hvor gymsalen er åpen en dag i uken i 

storefri. Mange elever er med på det. 

  

3/17 Saker fra elevrådet 

 Vinterballet er det kontroll på . 

 

 

  

4/17 Saker fra FAU 

 Fått forespørsel om frokost av elevrådet, jobber videre med saken. Elevene må 

konkretisere mer hva de vil søke støtte til. 

 Foreldreforedrag med  Kristin Odemayer om holdninger og nettvett på mellomtrinnet 

i februar. 

 Fornøyd med organiseringen av kuluka. Det fungerte bedre i hallen. 

  

  

5/17 

 

 

 

 

 

Elevundersøkelsen 2016 

 I møtet ble det del ut utvalgte  resultater fra fra elevundersøkelsen fra 5- 10 trinn på 

Bøler skole. 

 Ass rektor orienterte om jobbingen i hver enkelt klasse. Klassen må utarbeide tiltak 

for de resultatene som vises i den enkelte klasse. 

6/17 Connect – Orientering og status drømmeskolen 
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 Videreføres som tiltak. Conect reglene må være fremme hos alle både voksne og 

elever hele tiden. 

 Kort orientering om drømmeskolen på ungdomstrinnet. 

  

7/17 Orientering om byggeprosjekter ved Bøler skole 

 Flytting inn i nye lokaler for ungdomstrinnet blir 13.januar 2017. 

 Utemiljøet har anbudsfrist 12. januar 2017. Arbeidene starter opp i juni og 

ferdigstilles til skolestart 2017. 

 Hele byggeprossessessen forventes ferdigstilt til skolestart 2018. 

  

8/17 Eventuelt 
Fau ønsker at det tas vare på noen bord i flytteprosessen nå. 

 

Neste møte planlegges våren 2017. 

 

 

 

Referent: Rune Byre Gåsemyr (ass.rektor) 

  

  

 


